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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 11 Ağustos 1937 

Hatay meclisinde 
Türklerin 8mebusuna mu
kabil Arapların iki mebusu 
bulunacaktır. 

Fiati (100) Para 

lngiliz - Alman Münasebetleri Gerginleşiyor 
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Çinliler, mütemadiyen lngiltere'de Sicilya manevralarında 
askerlik - ---------

J d k l Londra 11 (Radyo)- lngiliz Italya ordusunun her çeşid kuv-aponya an açıyor ar Harbiye Nazırı, bugün gazete· 
cileri kabul etmiş ve lngilte· veti hazır bulunacaktır 

J rede yeni askerlik usulü hak-

Clpon ya hariciye nazırı, geceli gündüzlü harbi kında beyanatta bulunmuştur. 
b b h • ( •ı • • k• d Harbiye Nazırı, her neferin 

.. l~ ve a rıye nazır arı e vazıyetı ta ıp e iyor haftada 14 şilin ücret alaca· 

l'okyo 11 (Radyo) - Ja· ğını ve 55 yaşına kadar as· 
~Orıya Hariciye Nazırı B. kerlik yapan neferlerin, sonun· 
~İtota, geceli gündüzlü har- da tekaüt maaşı alabilecekle· 
1Ye ve bahriye nazırlarile bir rini söylemiştir. 
~ada bulunmakta ve vaziyeti Her nefer, hükumetin gön· 
'ttkik eylemektedir. 1 dereceği yere gitmeğe mecbur 

Japonyanın, kat'i tedbirler olacaktır. 
-~llıağa karar verdiği söyle· 
~1Yor. 

Paris 11 (Radyo) -Çinliler, 
t'Pon topraklarını terketmeğe 
aşlamışlardır. 
1' okyodan her gun pasa·• 

Portlarını alarak ayrılanların 
~kunu binlere baliğ olmak-

d.r. Ç D Tien- inde Japon kıt'aları 
\ ün, iki bin Üniversite ta· mal istikametinde geri çekil· edilmekte olan Sua Juanın 
ebesi Tokyodan hareket et· 

ııı · l mek mecburiyetinde kalmış· şarkını tehdit etmektedirler. 
ış erdir. 

lardır. Malum olduğu veçhi le Tok· 
ı.. Şanahay, 9 (A.A.)-Takung yodakı" resmA ah t·ı J 
,. 6 K 1 d b"ld" "ld.... - ı m a ı apon· 
'h ao_ dan bildirildig .. ine göre a gan an ı ırı ıgıne go- ş· IA ç· d k" · t 
1 

• • • • • • yanın ıma ı ın e ı ıcraa ı· 
~ilan da Japon ve Çin ileri re bırkaç hın kışılık hır Mo- nın yegane hedefi Çini komü-

alcolları arasında Tiyençinin gol ordusu Prens Tehin ku- nizıne karşı Japonya ile mesai 
~ubi şarkisinde şimendüfer mandasında olarak Haharın birliiinde bulunmağa celbet-

0! ltında hafif müsademeler şimalinde tahaşşüd etmekte ve mek olduğunu beyan etmiş· 
1
• Uştur. Çin müfrezeleri şi- Japonlar tarafından himaye lerdir. 

~~~~~~~----.... ~.~··~·~·~ ...... --~~~~~~~ 
Cumhuriyetçiler, Madrit 

den asker alıyorlar 
~~___,..-----------~___,..~ 

l\lakadarlar, yeni bir taarruz için 
hazırlıklar yapıldığını 11~ sö y liyor lar 

Asiler esirleri götürürken 
h Madrid 11 (Radyo)-Cum· huriyetçiler, Madrid de umumi 
aaı;Yetc} ispanya. hük~.~eti, seferberlik tedbirleri almağa 
t k dıktator Prımo Dorıve- karar vermişlerdir. 
anın · k 1 "h ·ı"l ·ı t~, . esır ız arını ı tı a cı ere Alakadarların verdiği malu-

tıı·ı'·1rn etmişler ve mukabilinde 
it 1 ıslerden iki esir zabit <.'l· mata göre, Cumhuriyetçiler, 

11şlardır. yeni bir taarruz yapacaklardır. 

ı l' eslim ve tesellüm muame- Henüz silah altına alınma· 
()~si, İngiliz sefirinin huzurunda mış olan gençler, bundan 
~uştur. sonra kamilen asker olacak· 

alansiya 11 (Radyo)-Cum· ]ardır. 
v ~ ....... ~----

Qlimiz Ôdemiş'te Fransız kabinesi 
t,rVali Bay Fazlı Güleç, dün Paris, 10 (Radyo) - Fran-
r tkatinde Vilayet Daimi En· 
~klllenj azasından avukat Bay sız kabinesinin, bu ayın 24 
Ö~ern. Oran olduğu halde ünde Cumhurreisis B. Leb· 
~ıkıernışe gitmiştir. Orada tet- runun riyasetinde fevkalade 
llıır er yapacak ve derhal iz- bir içtima aktedeceği söyle-

e dönecektir. nayor. 

(Taymis) mu
habirine 

Ondört gün müh
let verildi 

Londra, 10 (A.A.) -Times 
gazettsi, muhabirinin Almaı1 
hükumetince hııdut harici edil
mesi meselesinden bahseden 
başmakalesinde diyor ki: 

"Öğrenildiğine göre, Alman 
hükumeti gazetemizin muha· 
birini sırf Nasyonal Sosyalist 
rejimini tenkit ettiğinden do
layı hudut haricine çıkarmak 

suretile bir mukabeleiGilmisil 

tedbiri tatbik etmeğe uğraş· 
maktadır. Eğer muhabirimiz 

hudut harici edilecek olursa 

artık onun yerine Alman hü· 
kumetinin arzusuna daha uy

gun bir başka muhabirin ika· 

me edilmesi mevzu bahsola-
maz." 

Diğer taraftan ayni mevzu· 

dan bahseden Nevs Chronicle 
diyor ki: 

"Times gazetesinin lngiliz 

matbuat aleminde hususi .bir 

mevki işgal etmekte olduğun· 
da kat'iyyen şüphe yoktur. 
Times gazetesi muhabirinin 
hudut harici edilmesi adeta 
bir diplomasi hadisesi çıkar
mak demek olur .• 

Berlin, 11 ( Radyo ) - Al· 
manya hariciye nezareti (Tay· 
mis) gazetesinin bura hususi 
muhabirine ondört gün müh
let vermiş ve bu mühlet içinde 
behemehal Alman toprakla· 
rını terketmesi lüzumu bildi
rilmiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Pres 

---····----G. Metaksas 
Yunanistanın en bü. 
yük iş~isi ünvanını 

alacak 

, 

) 

General Metaksas 
Atina 11 (Radyo)- Yunan 

isçileri dün toplanmışlar ve 
başbakan general Metaksasa, 
Yunanistanın ilk ve büyük iş
çisi ünvanını vermeği karar· 
laştırmışlardır. 

- --···---
Brost he / keli 
Yarın açılacak 

Paris, 10 (Radyo) - Umu

mi harbde maktül düşen Fran

sız neferlerinin hatırası için 
(Brost) ta inşa edilen büyük 
heykel, bu ayın cın ikisinde 

(yarın) merasimle açılacaktır. 

Bu heyekel, 145 kadem yük

sekliğindedir. 

Açılma töreninde, Amerika 

Generallerinden (Persinin) de 
hazır bulunacaktır. Bu meyan· 
da, Amerika ayanından birçok 
zevat ta açılma törenine davet 
edilmişlerdir. 

Association, Alman makama· 
tının yüz Alman gazetecisinin 
hudut harici edilmelerini pro
testo etmek üzere Times ga
zetesinden Berlindeki Başmu
habiri B. Norman Esbutu geri 
çağırmasını istemeğe karar 
veriğini bildiriyor: 

Manevralar münasebetile Misinadaki vaziyet 
!\fosioa, 10 (Radyo) - İtalya ralnrda hnzır bulunmak: üzere Si· 

Ba~vekili B. Mu!..olini, hu abab cilyayn giden hnlyo lfa~vekili D. 
buraya gelmiş ve binlerce Laik ta· :\lussoliniuio, manevralardan sonra 
rafından karşılanmıştır. 9 bavnlide kfıio bütün şehir ve 

B .. Mu.solioi, halya-llabeşistan ka.abalan gezerek teftişlerde hu· 

harbinde maktul düoen Sicilyalı lunaca~ı bildiriliyor. 

ltalyanJar için dik.ilen abideye çe· Londra, 11 (Radyo) _ ln-
leok koymuş ve müteakıbeo bir 
söylev vermi~tir. giliz radyo ajansına göre, İtal-

ltalya Baıbakanı, Sicil)& ma· ya başvekili Bay Mussolininin 
nevralan bittik.ten sonra, Palermo• 
da mühim ve siyasi bir söylev ve· 
re<-cğioi ,.e hu söyle,·in, sulhpcn·e· 
Tane olııcağını beyan e) lemi§tir. 

Homa. 10 (Hadyo) - l\laoev· 

lngiliz notası 
Çok mülayimdir 
Henday 11 (Radyo)- lngil· 

tere hükumetinin general Fran
koya verdiği nota, çok müla
yimdir. Bu notada, ihtilalcilere 
mensup harp gemileri tarafın· 
dan yakalanan üç lngiliz posta 
vapurunun, serbest bırakılma· 
ları icap ettiği bildirilmektedir ... ..., ... __ _ 
Nevyork'ta 

Bir tayyare kazası 
Nevyork 11 (Radyo}- Ke· 

sandak hava istasyonundan 
kalkan bir yolcu tayyaresi, 
yükseldikten biraz sonra sa
katlanarak düşmüş ve parça-

Palermoda vereceği vereceği 

söylevde, Sicilya manevraları
nın lngiltere aleyhine:: olmadı
ğını bildirecektir. 

Berlinde 
Tayyare hücumuna 

karşı tecrübeler 
yapıldı 

Berlin, 11 (Radyo) - Dün 

gece, burada tayyare hücu· 

muna karşı alınacak tedbirler 
hakkında tecrübeler yapılmış· 
tır. . 

Biitün nakil vasıtaları, dü· 

dük çalmak suretile halkı tec

rübelerin başladığından haber· 

dar eylemişlerdir. 

lanmıştır. 

Yolculardan iki kişi ölmüş 
ve beş kişi de ağır surette 
yaralanmıştır. 

B. Vanzelandın ha
zırladığı raporlar 

·-
Rapo1lar,~Eylül sonunda bütün 

bü}ük devletlere verilecektir 
Brüksel 11 (Radyo) - Bel· 

çika Başvekili bay Vanzeland, 

cihan sulhu hakkında iki bü
yük ve mühim rapor hazırla· 

mıştır. Bu raporların biri, 

Avrupa ve Amerikada yapı· 

lan iktisadi tetkikata müteal· 
liktir. ikinci rapora gelince, 

bu, her hükumetin cihan sul· 

hunun muhafazası hakkındaki 

noktai nazarım göstermekte· 
dir. 

Raporun Eylülün sonunda 
İngiltere, Almanya, Fransa, 
İtalya ve Amerika hariciye 
nezaretlerine gönderilecektir. Bag Vanuland 
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Anasını CiOr __ 
_'_!_Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 53 
Böyle düşünmede yerden 

göğe kadar hakkı .da var .. Şa
hap, güvey _girdiği gece, yüz
görümlüğü salkım küpenin 
güvez kadife mahfazasını: (Size 
layık değil ama dürdaneml) 
diye uzatıp duvağı açtıkhn 

sonra havadan sudan, dereden 
tepeden sekiz on laf etmiş 

etmemiş, 

- Gülü bağım, dürrü ha· 
yatım, hazinei canım, demişti. 
Sen benim sultanı a!iyettiişşa
nımsın; ben de senin azat 
kabul etmez kölenim!. 

Bunlara diyı cek yok; alanın 
alası süzler. Maatteşekkür ö· 
püp de başa koy .. Maşukasına 
kavuşan aşığın bukadar dnin
lere dalacağı şüphesiz .. Lakır
dı aramızda, birazını da içki
liliği dolayısile daraya çıkara· 
hm. 

Vakıa kadın kısmını bu de
rece koltuklamak, gökün ye
dinci katına çıkarmak pek 
karı akıl değilse de evvele
mirde mecnunane sevgi; sani· 
yen içki bu. Habbeyi kubbe 
yaptırır insana .. 

Zifaf gecesi, güvey namazını 
kılalı beş dakika olmamış, 
yengemin getirdiği güvey kah
vesini yarılamamış olan Ke
mankaş bey, durup dururken 
ne koskoca bir çam, daha 
doğrusu baobap ağacı devir
mişti biliyor musunuz? 

Fesi kaşının üstüne yıkıp 
bıyıklarım bura bura: 

- Edacığım, meleğim, sul
tanım, demişti,: bana bak, ama 
gözümün içine iyi bak. Ben 
çok gezmiş, çok tozmuş, sa· 
çının teli kadar kadın görmüş 
bir erkeğin.. Benatı Havvadan 
kanıksadım, gık dedim .. Tam 
bu sıralarda Cenabıhak sen 
hurimi bana ihsan etti. Ne o
lurdu, yedi sekiz sene evvel 
bahşedeydi. 

Ne demek derler buna? Söz 
kıtlığında asmalar budayım 
demek değil mi? Sanki başka 
hiç laf kalmamış, bütün mev· 
zuların köküne kibrit suyu 
ekil.niş gibi, tutturmuştu eski 
çapkınlıklarından: 

Kaleme ilk çıra k olduğu 
sene, daha tüysüz tüzsüzken, 
Çırçırda oturdukları zaman , 
mahallede ihtiyar kocalı genç 
bir kadının bunu baştan çıka· 
rışı. Gizliden gizliye eve alışı. 
Sarhoş bunak körkiitük gelir· 
ken aynalı dalabın içine sak
lanışı. Herif sızdıktan sonra 
keyfi tutturuşları .. 

Dört mecidiye aylığa geç
tiği yıl Sarıbeyazıt mahalle· 
sinde kiradal~rken, iratları, 
akarları, konak arabaları bu· 
lunan layüat zengin~ fevkal
had güzel bir taze dulun buna 
kanca oluşu. Geceleri, k'ona· 
ğın arka duvarından bunu 
bahçeye atlatışı. Boş olan se
lamlık bölüğüne sokuşu. Nice 
aylar, sabahlar sabahlayışları .. 

Mümeyyizi salis olduğu kış, 
apukurya mevsiminde Konkor
diya tiyatrosundaki bir baloda 
iken, bitişik locadaki bilmem 
hangi mirasyedi, havaya altı 
el tabanca sıkarak Galatasa
raya posta olunca, locada bu
lunan ve delikanlının dostu 
Beyoğlunun bir tanesi Malte
peli Evdoksiyanın buna balta 
oluşu. Kolundan yakalayıp zor
la evine götürüşü. 1 S gün 

* .... 
mü, 20 gün mü, mirasyedi 
kodeste tıkılı iken kokonanın 
bunu odadan bile çıkarmayı· 
şı ... 

Dahası çok. Fırtınadaki, kay
makam' daki, Benlideki, Mum· 
cudaki, Karakaşdaki, Şaziye· 

deki... Yosmaların adlarile, 
sanlarile, şekilleri ve bi· 
çimlerile listelerini daya· 
ma. Hepsile geçmişi bulun· 
duğunu, hepsini deftere kay· 
dettiğini, minelbap ilelmihap 
sayıp dökme .. 

Evet, bazı erkeklerin ade· 
tidir. Gerek hovardalıkta, ge· 
rekse helali olarak ilk karşı· 

!aştıkları kadına, fiyaka olsun 
diye, dörtte üç buçuğu at
masyon, palavralar savurmağı 
marifet sanırlar. Akıllarınca 
payelerini yükseltmek; işte 

ben böyle bir kurt oğlu kur
tum demek. 

Bu tabiat fötedenberi Ke
mankaşda da vardı ve huyu 
iktizası gene açmıştı çeneyi. 

Bu füzuli sözler Edayı çok 
incitmişti. Kocasına numarayı 

o g ceden vermiş, kendi ken
dine de demişti ki: 

- Bu adamdan 'hayır um· 
ma sen. Bu oyunun yakında 
sakalı biteceğe benziyor. Bi· 
zim cıcı anne haklıymış me
ğerse .. 

Eve baskı olarak getirilen 
tınmaz melaike, pişirip kotar
ma, silip süpürme, yıkayıp 

ütüleme gibi işleri başaracaktı 
giiya. 

Bu işler kim, o kim?. O 
kadar mızmız ve miskindi ki 
davranıp yerinden kalkıncaya 

kadar saatlerce bekle .. 
Şahap şaşkının şaşkını ol

muş, bocalamağa başlamıştı. 

Eski kalfa, ikindiler olduğu 

halde bir türlü yemeği becerip 

hazır edemiyor, öğleden kal

ma bulaşıkları yatsılara kadar 

yıkayamıyor, kocası yanından 

adım attırmadığı için Eda da 

burun dibinden kıpırdayamı· 
yordu. 

Dara gelen Kemankaş, he
men kdesi kaldırıp sokakta 
oynıyan çocuklara sesleni
yordu: 

- Evlatlar, içinizden biri· 
nin çamaşıra, tahtaya giden 
annesi, teyzesi falan var mı? 
Varsa çabuk gönder .. 

On kuruş, on beş kuruş 
vererek gündelikçi. kadın ge
tırtip yemeği pişirtiyor, bula. 
şıkları yıkatıyor, işleri gördü
rüyordu. 

Düğünün haftası perşembe 
sabahı, Şahap erkenden uyan
mış, yanında mışıl uyuyan 
Edayı uyandır~adan, yatağın 
içinde dfişünüp ta ınmağa baş· 
lamıştı. 

Süleymaniyedekileri ve da
ireyi daha fazla sallamak doğ
i u değil. Artık eve ara sıra 
uğramalı ve kaleme de devam 
etmeli . 
Yukarıda naklettik. Hesapça 

bir haftadır Bursada.. Kendi
sine siparişler de var. Bomboş 
kollarını sallaya sallaya büyük 
kocakarının karşısına çıkmak 

hatayı mahız .. Şüpheyi dai ol
maktan ve esmayı üzerine sıç
ratmaktan elhazer. 

Peki, Süleymaniyedeki eve 

(Ulusal Birlik) 11 Ağustos 937 

ene hirçocukSıvastaki demiryolu atölye~, 
kaçırıldı • • b I b•t• 

Haydudlar,ikiyaşın.I Si ınşası U yı 1 ıyor 
dahi çocuğa nasıl 

kacırdılar 
11 

Epeydir Amerikadaki çocuk 
kaçırma hadiseleri tavsamıştı. 

Fakat geçen gün olan bir ta· 
nesi, çocuk hırsızlarının durup 
durup turnayı gözünden vur
mak istediklerini düşündüre

cek şekilde garip ve şayanı 
hayret 1 

Hadise Şikagoda oluyor. 4 
Ağustos Çarşamba günü, gü· 
pf'gündüz, şehrin en işlek cad· 
delerinden birinde, iki yaşın

daki bir çocuk çalınıyor. 

Çalınan çocuk, Donald Horts 
caddenin yanı başındaki evle· 
rının bahçf'sinde çocuklarla 
oynamaktadır. Annesi de bi· 
raz ileride, onlara bakıyor ve 
çocuğun düşmemesine bir ye
rini incitmemesine dikkat ede· 
rnk, arada sırada sesleniyor. 

Bu sırada birdenbire bah
çeye alçak duvardan bir ada· 
mın atladığını görüyor. Kadın
cağız bu adam kim ? Niçin 
duvardan atlıyarak içeri gıri· 

yor? diye düşünmeğe bile va· 
kit bulamadan küçük Donaldı 
kaptığı gibi tekrar duvardan 
sıçrıyor ve orada beklemekte 
olan otomobilin içine atlıya

rak kaçıyor. 
Bütün bunlar bir iki saniye 

içinde gözlerin önünde film 
gibi dönen zavallı anne, şaş

kınlık içinde, sesi çıktığı ka
dar bağırıyor. Etraftan yetişi· 
yorlar. Fakat otomobil çoktan 
gözden kaybolmuştur. 

Çalınan çocuk büyük bir 
otel sahibi olan Horst'un oğ· 
ludur. Horst, vakadan haber
dar edildiği zaman, derhal 

polise müracaat etmek için 

elini telefona götürüyor, fakat 

tam bu sırada telefon çalıyor. 

Horst merakla telefonu açı· 

yor. Telefonda tanımadığı bir 

ses: 
- Hemen şimdi 5000 do

lar hazırlayın. Bu parayı ver

mezseniz, elimizde bulunan 

oğlunuzu bir daha göremiye

ceksiniz! 

Telefon bu tehditle kapa

nıyor. Adam donmuş kalmış 

bir haldedir. Fakat, derhal 
polise haber veriyor. Esasen 
karısı da hadiseyi polise ha-
ber vermiştir. • 

Bütün Amerika polisi şimdi 
bu çocuk haydutluğu mesele· 
siyle meşgul olmaktadır. Sa
bıkalı çocuk hırsızları arasında 
bu hadiseden şüphe edilecek 
kimse bulunamamıştır. Fakat, 
böyle, güpegündüz ve anen-

gidecek; gecede mi kalacak?. 
Edacığından bir dakika ayrı
lamıyan adam, koca geceyi 
onsuz nasıl geçirir?. Hem, 
yavrucuk üzülmez mi, kıskan· 

maz mı?. Bile bile vardı de
menin hükmü yok; nede olsa 
kırılır, hatırı kalır. 

Acaba gene koca ka. ılara 
bir maval mı okusa?. Bursa· 
dan istediklerinin hepsini alıp 
önlerine attıktan sonra Nişli 
Mahmud Beyin havale ettiği 
tahkikat keyfiyeti çat'iltlandı. 
F esededen ikisi Mısıra firar 
etmiş. Vapuru mahsus islim 
üstünde.,. Bu akşam fayrabı 

verip herifleri yoldan çevıre-
ceğiz!) mı dese.. · 

Der a .. 
&> 

· Arkası var -

-·-· • 
d 

a 

Atölye senede bin vagon yapacak yüz 
motif on sekiz bin vagon tamir edecek 

Bizde henüz çok yeni olan metre murabbaı büyüklüğünde ram içinde temin edilerek Y~ P 
demir endüstrisinin yanı ha- bir sahayı doldurmaktadır. lerine kurulacaktır. Bütün b~ c 
şında Devlet demiryolları ida- Bu saha içinde lokomotif mühim işlerin bitirilmesi ~~ 
resini görürüz: Yurda, bir tek atölyesi, vagon atölyesi, ta- atölyenin faaliyete geçJJle~ h 
kelime ile muasır hayatı geti- kım hane ve çırak evleri, yı· için iki buçuk sene lazıJJld;· 
ren demiryolu, memlekette kanma ve soyunma y'!ri, ye- Burada isin büyüklüğü kefl r 

verimli bir iş hacminin kurul- 1 mek yerleri, mağaza, müdür- liğinden meydana çıkıyor. v~~ 
masını da sağlamıştır. Demir- lük, doktorlar, kapıcı, işletici madan çalışmak şartiyle 1 •• 

yolu inşaatında çalışanların kuvvet santralı, jenaratör gizli buçuk sene.. Şimdi zihinle~ 
sayısı, Türkiye işçi miktarının istihsal merkezi, oksijen istih- nizde atölye kelim~sinin ifa ' 
en büyük kısmını ifade eder. sal merkezi, kereste anbarları ettiği mana, herhalde değİşe-
Bi ll:.assa, kurulmakta olan yeni kereste knrurma hanesi, yük cektir. 
bir tesisle Devlet demiryolları; vagonu muayene hangarı ve Neler yapılacak?. I· 
yalnız en çok vatandaşa iş atölyenin işlemesi için ham Bu büyük tesis, demırY0 

veren bir müessese değil, en malzeme depoları, yollar, ma- larımıza iki taraflı vasıta Y~ 
büyük ve verimli bir endüstri- kaslar, yükleme ve boşaltma tiştirecektir. Eskiyenleri Y;. 
nin de mümessili vaziyetine tesisatı bulunmaktadır. Bun- liyecek ve yeniler yapaca 
geçiyor. Bu yeni tesis "Sıvas lardan başka da mühendis, Atölye lokomotif ve vay/ 
atölyesi" dir. memur ve isçiler için de 200 ları tamir edecek ve yük ~ 

Bizim Bayındırlık bakanlı- kadar ikametgah inşa edile· gonlarını da yeniden yapac• rJ 

ğının örnek olmaya değer bir cektir. Demiri işliyecek olan bu 8~ 
prensibi vardır; işin değerini Yeni atölye, tarihi cümhu· endüstri şubesi, hatıra der •I· 
anlatmayı işin eserine bırak- riyetle beraber bc.şlıyan milli Karabükü getiriyor: Sivas 8~ 
mak .. Şu iki kelimelik "Sıvas demiryol politikamızın deva- yesi, Kara bükte işlemeye h r 
atölyesi" nin senede bin va- hale gelecek olan Tür~ de111

., 

k 1 k f 
mında Türk tekniği ve Türk . . . 

1
. k b- ~k b1 

gon yapaca ; 100 o omoti , rını ış ıyece en uyu 
alın terinin mahsulü olan vası-

2~0 yolcu ve 1800 de yük kaynak olacaktır. . ~ 
vagonu tamir edecek, 1200 taları, benzerlerinden daha Atölyenin bütün faahf 

1 k k b k "k ll'kt k b' d' k .. - l' d l ak~'· işçi ça ıştıraca oca ir mües- ço mu emme ı e yapaca ır ıre torun e ın e o ac ·~· 

sese olduğunu nasıl tahmin hususiyetler taşımaktadır. Atöl- Direktörün emrinde kafi ı:Jl;tl' 
edebilirsiniz? ye, en modern tesislerle cihaz- darda muavin, mühendis, f 

Devlet demiryollarının uza· Ianmaktadır. Bütün yapılacak· memuruve memur bul"J 
yıp giden hatlarını:ı tulü ve lar, en ufak teferruata kadar caktır. Atölyede kullanıla~ 
bunların üzerinde çalışan, işle- tesbit edilmişti. ilk iş olarak işçi sayısı 1000-1200 ola 
ten işliyen ve edevatın o nis· muharrik. kuvvet santralı şart· tahmin edilmekte ise de y•f, 
bette fazlalaşması, muayyen namesi yapılmış ve eksiltmeye lacak işlere göre değişece~ 
bir kilometre katettikten sonra konulmuştur. Atölvenin faaliyete geçe -f 
muntazam bir plan altında Elektrik santralı şu tesisleri zaman muhtaç olacağı ihtı , 
j:amir edilmelerini gerektirmek- ihtiva etmektedir: görmüş mühendis, usta 11· 
tedir. 1 - Turbinlerle şufaj için usta ve işçilerin temini ~ i~ 9 

Hergün biraz daha uzamak· gerekli buharı verecek kazan diden düşiinülmektedir. ~ 
ta olan hatların bu nisbette tesisatı, için Alman devlet deın .. et' 9 
artan muharrik ve müteharrik 2 - 1500 kilovatlık iki tur- tarından staj görmek uı, •. 

bı·n agr""gatı. her sene memur ve ı'şçi go_M 9 edevatının tamirlerine Eskişe- " r 
birdeki büyük atölye ile Ye- 3 - Atölyenin şufaj tesi- derilmektedir. Geçen sene. te~ 

9 
dikule, Halkapınar ve Alsan- satı. derilmiş olan 14 mühendıS dt 
cak atölyeleri kendi mıntaka· ikinci iş olarak ta atölyenin on biri dönmüştür. Bu sene d' 9 
ları içindeki kısımlarını yapa· sevinçleri eksiltmeye konul- gönderilecek 24 kişi ar•5111Jı 

· ·Jet bilmekte idiler. Bunun ıçın muştur. Sırasiyle tezgah ve usta baş1, usta ve ışçı 
de fevkalade tedbirler alın· diğer tesisatta hazırlanan prog bulunacaktır. 

mıştı. Helbuki, normal bir İş· sman·-~r.~tia··ı HatlJfi 
)etme için normal bir tamir '' 
de zaruri olduğundan Sıvas 
atölyesinin inşasına karar ve- - - ~ 
rilmiştir. Bir senedenberi, ya· Osmanlı Türklerinin tarihiıı 
pısı, faaliyetle devam etmekte 
olan büyük atölye işte demir güzel b. r aşk macerası 
yollarımızın istikbali ile ala- Geçen hafta yaz tatilini Es· günlerde sağ idi. Eskil. 
kalı olan bu yenileme ve ye· kişehı'rde aeçı'rmekt. fırsatını h.'.1' 

6 valisi buna son derece 11'J 
niden yapma işini başara· bulmuştum. Ziyaretimin esası ld'; 
caktır. etti; Osman B y için de~. 

Bu sene içinde bitirilecek şuydu: Osmanlı devletinin baş bir rakip ve düşman k JI~ 
kurucusu Osman bey, ara-sıra Günlerden bir gün, _ ı~ 

olan inşaat işleri devlet de- Eskişehir civannda bulunan hakimi Osman beyi z~~· 
miryollarının kontrolü altın~a üdebalinin zaviyesine uğrar, çağırmıştı. Osman beyıl1 ~· 
ve mühendis Galip firması orada birkaç gün eğlenirdi. ·· ·· k l · d b l d ğtJ 
tarafından yapılmaktadır. De· onu a esın e u un u d,Jı' 

Birgün tesadüf olarak Üde· rada Eskişehir valisi .fbll 
miryolu endüstrisi en çok IY•' 

batinin kızı Mal Hatun gözüne sonra Müslüman olan I i 
gelişmiş olan memleketlerde ilişti. Yahut iki taraf m Nazır- beyle birleşerek İnönü le•-~•'' 
tatbik t:dtlmekte olan randı - .rarı" 

ları birden birbirile çarbıştı. ni sardı. Kaleyi sıkıştır•,- ·I' 
manlı çalışma tarzını tatbik O b · ı· · · ı 

Osman be Mal Hatuna aşık sman eym tes ımını l~;r 
edecek olan bu müessese, aynı 

zamanda. kendi çatısı altında 

çalışacak olana konforlu bir 
hayat da temin etmiş olacaktır. 
Şüfaj, vantilasyon ve yıkanma 
tesisatı en pratik ve modern 
bir şekilde yapılmaktadır. 

oldu. Giinden giine bu aşk yorlarlardı. Kal ahibi . ~ 
v • alaka artıyordu. cim (mütereddit bir vatı~./ 

Btr gün aralarında dostluk kaldı. Osman bey vaı1,1' 
bulunan Eskişehir valisine sır· arılayınca arkada larını J. 
rını açtı. Bu valiyle çok se· kaleden çıkıp muhasırlat~.,,,ı 
vişirlerdi. Ancak, nedense Es- dırarak bozdu. Hatta 

1 

kişehir valisi Osman Beye bu beyi de eline geçirildi.·· fi' 
hususta sadakat gösteremedi. Mihal Beyden, ileleb~t p 
Ona yardım edeceğine rakip dakatta bulunacağına daır Of' 
oldu. alınarak serbest bırakıld~:11de~ 

Üdebaliden kızı kendisi için man Beyle dostluğu o gıı 

9 

Yavrularımızın mekteblerde 
el işleri yaptıkları salonlardan 
tutunuz da, küçük sanat sa
hihlerinin çalıştıklan mütevazi 
yerlere kadar, atölye ismine 
kulağımız o kadar lışmıştır ki 
bu ko:>a inşanın kaplıyacağı 
yere aid rakamlar sizi muhak
kak h<>yrete düşürecektir: Atöl
ye :>o.000 metre murabbaı 

çatı altında olmak üzere 122.000 

istemeli oldu. Üdebali buna başlar. . ıJ' ' 
muvafakat etmediği gihi Es· f şte bizim Eskişehiri ıı~P~ 
kişehir civarından uzaklaşarak timiz, bu valinin kim otdıı ;ıti· f 
Söğütcük civarına gidip yer· bulmak kaygusile ileri gel~I' 
leşti. Orası Osman Beyin ba- Çünkü bu tarihlerd~ bıl' 
bası Ertuğrulun eyaleti bulu- mış, orada bir kitaben~} 
nuyordu. Ve kendisi de o J ( Devamı4 iincii saJıı 
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Gene bir çocuk kaçırıldı 
( !J~ tarafı 2 inci sahifede) rene veya meydana çıkmasına 
~nın gözü önünde bir çocuğu yardım edecek olana, haydut-
açıracak kadar cür'et gös- ların istediği 5000 doları ve· 

teren bir haydudun da pek receğini vadetmiştir. 
•cemi bir insan olmayacağı 
düşünülüyor. 
Çocuğun annesi İçeri giren 

&damı aklında kaldığı kadar, 
Pek müphem bir şekilde, tarif 

' edebilmektedir. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Şimdiki halde polisin şüp
helendiği bir adam vardır. Bu 

ıt •dam bir şofördür. Onunla 
r beraber, tanıştığı bir, iki ka· Elhamra sineması arkasında 

dın da şüphe altındadır. 
'-9telci, oğlunu bulup geti-

No.: 55 
Telefon: 3479 

t N Milli Emlak Müdürlüğünden: 
o. 

2682 
Lira K. 

834 Turan Menemen C. 81 eski 249 taj No. lu 1320 
M. arsa nakit ile 

528 00 

~ 835 Turan Menemen C. 34 eski 196 taj ., 618,50 200 00 
M. arsa 2 ci tertip V. 

837 Turan şimendifer C. 28 eski 29 taj ,. 3161,60 650 00 
M. arsa 2. ci tertip T. V. 

838 Turan şimendifer C. 29 A. taj No.lu 5136 Met- 1100 00 
re arsa 2. ci tertip T. V. 

868 Buca Ziya paşa S. No. 11 Ôzdemir S. den 14 300 00 
No. alan mağaza Nakitle. 

88o Kahramanlar mektep arkası 6 kapu 2 taj No. lu 46 25 
92,50 M. arsa 2. ci tertip tasfiye vesikası ile. 

882 istiklal gündüz çıkmazı 29 eski 23 taj No. lu 23 25 
31 M, arsa. Nakitle. 

· ~4 Burnava bilgi S. 2 taj No. lu 39,60 M. arsa nakden 25 00 
~7 Kahramanlar sepetçi sokak 62, eski 30 taj No. lu 60 00 
Ro .... 150 M. arsa 2. ci tertip tasfiye vesikası ile. 
"Oö Kahramanlar sepetçi S. 44 taj No. lu 354 -17 142 00 

M. arsa 2. ci tertip T. V. 
889 Kahramanlar Şeref S. 30,32 taj No. lu 103 M. 36 00 

arsa 2. ci tertip tasfiye V. 
890 Tepecik incirli S. 1 taj No.lu 104,50 M. arsa 60 00 

2. ci tertip tasfiye V. 
892 Şehitler demir mehmetçik 9/1 taj 135,80 M. arsa 81 50 

2. ci tertip tasfiye V. 
895 Göztepe şahin S. 27 taj 86,25 metre arsa 2. ci 45 00 

tertip tasfiye V. 
9()7 Bayraklı Haliliye S. 17 taj 494 M. arsa 2. ci 123 50 

tertip tasfiye V. 
~8 Seydiköy Atıf B. M. 36 No.lu sokak 1055,35 211 00 

arsa 2. ci tertip tasfiye V. 
909 Bayraklı mizan S. 3 taj No. lu ev. 150 00 

~ 910 Seydiköy çay Ma. köprü 35 No. lu S. 528 M. 105 60 
arsa 2. ci tertip tasfiye V. 

911 Karataş arsa S. 24 taj ve arka taraftan 30/ 1 tajlı 300 00 

9 
kapusu olan 164,75 metre zeminli ev. Nakit ile 

12 Tepecik ha"Jlam sokak Kızılçullu Buca C. 21 taj 135 90 

9 
113,25 M. arsa ikinci tertip tasfiye vesilcasile. 

24 Karataş tramvay C. 241 eski 247 taj No. lu ev 1600 00 

9 
Nakit ile. 

25 Karataş tramvay C. 249 taj No. lı yağhane fab· 1400 00 
rikası binası. Nakit ile. 

928 Birinci gaziler sinekli C. 122 No. lu 160,85 40 20 
M. arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle ar· 
lırrnaya konulmuştur. ihalesi 19-8-937 perşembe günü saat 
~tedir. Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatlarL 

~Türk Hava Kurumu-.. 

Eiüyük piyangosu 
4- ücü keşide 11 Ağustos 1937 dedir 
büyük ikramiye50,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik
"Gmigelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
~dfat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü· 
Yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
ıcngin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 
kinme iniz. 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LlNlE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"KONYA,, vapuru 7 Ağus· 
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkaracak. ---AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

" EXT AVIA ,. vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

•EXCALIBUR,, vapuru 30 
Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

"EXETER,, vapuru 13 Ağus

tosta PiREDEN BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede· 
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU-
NA limanlara için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
" JESMORE ,, vapuru ; 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÔSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS· 
LINJE - OSLO 

"BAALBEK,, motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. ISKEN
DERIYE, DÜNKERK ve NOR· 
VEÇ limanları için yük ala· 
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde girİ· 
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

1 Fratelli Sperco 1•-l-z-:ir Yün Mensucatı 
vapur acentası 
Rov~t:i!~~1~~Aıs Türk Auouim Şirketi 
"TRAJANUS,, vapurn 31 

Temmuzda limanımıza gelip Halkapınar kumaş fabrika ı 
yiikünü tahliyeden sonra ROT- Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 
TERDAM. AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"HERCULES. vapuru 7 
Ağustosta limanımıza gelip yü
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE limanları için yük ala
caktır. 
SVENSKA ORIENT LINEN 

"BARDALAND,, motörü 10 
Ağustosta limanımızda bek
lenmelrte olup ROTTERDAM, 
HAMBMRG ve ISKANDI-
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
"ALBA-JULUA,, vapuru 12 

Ağustosta limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA liman--

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·-----Yeni yaptırar.agınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satu; Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu -ları için yük alacaktır. 

11 İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 

------ - -

Doktor 
Ali Agih etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçm 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olu· 
nur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

• 

Çocuk Hastahkl~rı 

mütehassısı 

1 
İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 ... ________ _ 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük $alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

~----------------11-llııi THE ELLERMAN LINES LTD. 
-

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğtından At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyilc ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot beıi 
ıınal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu
~tına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak . 

.. l..ESBIAN,, vapuru 2<t ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala· 
caktır. 

"LEGRlAN,, vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul ~ 

L...ı. "'•• • ..,.... ., .1 edilmez. ~- • 

~ÜrJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler ı 
rahatsız •e tansıyonlan yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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(Ulusal Birlik) 

Esrar Aleminden Bir Nebze 
Nakleden: F. Ş. Benlioilu 

- İngilizceden -lngiltere, bir taraftan ltalf a ile uz
laşırken her itaraf tan silahlanıyor ~-~:;~:~:I:::~~f~:;~~~-~~~

4 
Bayan Vil, ev 

elini sıkarak: 
-sahibinin 

- Zarar yok. Ben ayrıldı· 
ğım zaman yazarsınız. Y alnzı 
bunları kardeşime söyliyece· 
ğinize yemin ediniz. 

/ngiltere, Akdenizdeki deniz kuvvetlerini ltalyanın deniz 
kuvvetleri derecesine çıkarmağa karar • • 

vermıştır 
Paris 11 (Radyo)- lngilte· 

re hükumeti İtalya ile uzlaş
mak hususunda samimidir ve 
fiilen devam eden Habeş il
hakını da uluslur sosyetesinde 
halledecektir. 

İtalyan siyasi 
bu uzlaşmadan 

mahafilinin 
çıkardıkları 

Yüzme 
koru 

e-

Danimarkalı bir kız 
tarafından kırıldı 
Kopenhag, 11 (Radyo) -

Bir kız, 70 saat denizde kal
mak suretile yüzme rekorunu 
kırmıştır. Bu kız, 21 yaşların

dadır. 

Serbest güreş 
Katır gibi tekme 

atmak mıdır? 
İtanbul, 10 [Hususi muhabiri

mizden) - Türkiye serbest güreş 
şampiyonu Tekirdağlı Hüseyin, ilk 
güreşte berabere kaldığı İngi1iz 
pehlivanile tekrar güre~mek için 
teklifte bulunmuştur. İngiliz pehli· 
van, serbest oyunlara müsaade 
edilmesi ~artile güreşmek iste• 
mekte ve: 

- Benim me~hur katır tek· 
mel~rim vardır. Bu tekmelere kim• 
ae dayanamaz, onlara müsaade 
ederlerse tekrar güreşirim. De· 
mektedir. 

'.' 
Amerikada grev 
Nevyork, 10 ( Radyo ) -

Amerikanın büyük şehirlerin· 
de grevler biribirini takib 

etmekte ve mesai sahasını 
felece uğratmaktadır. Matbuat 
bu hususta hükumetin çok 
mülayim davrandn ğında bah
sediyor. ...... 

Vuj dağlarında 
Yapılacak bUyUk heykel 

Paris, 10 (Radyo)- Fransa 

Adliye Nazırı B. Mark İkar, 
bugün Praga hareket etmiştir. 

B. Mark lkar, Fransa ile 

Çekoslovakya arasında ( Vuj) 

dağlarında inşa edilecek olan 
büyük heykel için görüşecek
tir. Bu heykel, müteveffa Pu
ankara ve Klemansu tarafın
dan ilk olarak Çek ordularına 
verilen bayrak hatırasmı ihya 
edecektir. 

210 muhacir daha 
geliyor 

Yugoslavyadaki Türklerden 
210 kişilik bir göçmen kafilesi, 
Selanikten lngiliz bandıralı 
Braso vapurile lzmire hareket 
etmiştir. Göçmenler, bugün 
Urla tahaffuzhanesine gelecek 
ve sağlık muayenelerile resmi 
muameleleri ikmal edildikten 
sonra istedikleri yerlere sev
kolunacaklardır. Bu göçmen
ler serbest iskan muamelesi 
görecekler ve hükumetten hiç-
bir yardım istemiyeceklerdir. 

mana yerinde değildir. İngil- ve müdafaaya karar vermiştir. 
terenin bu uzlaşma ile yeni İngilterenin harb taraftarı 
bir siyaset takibine başladığı olmadığı muhakkaktır. Fakat 
muhakkaktır, İngiltere Akde· hukukundan ve mevkiinden 
nizdeki mevki ini ne Uluslar fedakarlığa niyeti olmadığı için 
sosyetesinin, ne de diğer müt- Akdenizdeki İngiliz kuvvetle· 
tefiklerinin yardımı ile değil, rini de İtalyaya yalnız başına 
kendi kuvvetlerile muhafaza karşı koyacak dereceye çıka· 

1 ............ . 

Hatay Milli Meclisini _______ , _______ _ 
8 Türk, 6 Alevi, 

1 Ortodoks 
2 Arap, 2 Ermeni ve 
teşkil edecektir 

Antakya, - Gerek Antakya 
ve gerekse İskenderunda anasır 
arasında fesat çıkarmak istiyenler 
tahrik faaliyetine devam etmekte· 
dirler. 

Sancakta seçim nasıl olacak? 
Sancak meclisi azanın intihabı 

iki dereceli seçim usulile yapıla· 

cakttr. Hukuku medeniyesine sahip 
bulunan ve yirmi ya~ını aşmış hu• 
lunan Sancaklı her erkek birinci 
derece müntehiptir. İkinci derece 

müntehip seçilmek: için okuyup 

yazmak şarttır. Mebus olmak için 

de yukanki §artları haiz olmak ve 

yirmi beş yaşında bulunmak lazım· 
dır. 

alenen beyan ederek o cemaat si· 
ciline kaydettireceklerdir. (Bu işin 
nasıl yapılacağı hakkında fazla taf
silat yoktur. Fa~at bizce, Milletler 
Cemiyeti komisyonu Sancağa gel
dikten sonra halkın kendini nasıl 

kaydettireceğini ve kaydolunahil· 
mek için nasıl ve ne yolda hare· 
ket etmek lazım geldiğini hir tali· 
matname ile bildirilecektir. Bu· 
nanla beraber yukarıki cümle iyice 
tetkik olunursa, görülecektir ki 
Yurttaşlar, mensup olacaktan ce· 
maatı beyan etmekte tamamen ser
best bırakılmışlardır.] 

Ayni cemaata mensup olarak 
kaydedilmiş olan müntebiplerin 
adedi Sancağın heyeti mecmuası 

29 İkinci teşrin 1937 ile 15 için bu cemaatın malik olacağı 
Nisan 1937 tarihleri arasındaki za· mebus adedi ile ikinci derece mün· 
mao içinde yapılması meşrut olan tehiplerinin adedini nisbetlere göre 
ilk intihabat işleri Milletler Cemi- tayin edecektir. 
yeti meclisi tarafından tayin olu· Şıı kadar ki bu muamelenin 
nacak olan azalardan müteşekkil neticeai ne olursa olsun her cema· 
bir komisyon tarafından tanzim ve ata aeağıda yazılı asgari ınebus 
mürakabe edile"ektir. miktarı temin edilmiştir. 

Bu komisyon, Türkiye ve Fran• Türk cemaati 8, Alevi cemaatı 
sa hariç olmak üzere, Milletler ce· 6, Arap cemaati 2, Ermeni cemaatı 
miyeti azasından olan devletler ta· 2, Ortodoks cemaatı 1. 
baasından müteşekkil olacak ve Kayıd muamelesinin neticesin· 
bunlara Türk, Alevi, Arap, Ermeni, de çıkacak kati adetler esas olup 
Ortodok Grek cemaatlarının mü· bu adetler her cemaat için daha 
messilleri katılacaktır. fazla ise asgariler o adede isal olu-

Birinci derece müntehipler (ya· nur. Daha noksan ise aynen kalır, 
ni yirmi yaşındaki Sancak vatan• tenzil edilnıez. Bu yüzden mebus 
daşı erkekler) kendilerini, intiha· adedinin tecavüz etmesi de caizdir. 
hattan önce, bu komisyonun dele- Her yüz birinci müntehip için 
gesi karşısında Türk, Alevi, Arap, bir ikinci müntehip olacaktır. Mec• 
Ermeni, Ortodoks Grek cemaatla· lis azası ikinci müntebipler tara· 
rından birine mensup olduklarını fından intihap olunacaktır. 

~~~~~----........... ~---------~~~~ 
Bayraklı Gaz Deposu 

Yangını 
•• 

Hakkında yapılmakta olan 
adli tahkikat nihayet buldu 
Bayraklı civarında Saidku

yusu mevkiinde Anadolu Türk 
petrol limited şirketinin de· 
posunda çıkan ve 17 kişinin 

ölmesi, bir kişinin de yara· 
lanmasile neticelenen büyük 

yangın hakkında adliyece ya· 

pılmakta olan tahkikat sona 
ermiştir. 

Yapılan tahkikata göre, yan· 

gına tenekeci B. Hasan sebe· 

biyet vermiş ve kendisi de 
yaralanarak ölmüştür. 

Yangına sebebiyet vermek 
suçundan tenekeci B. Hasan 
hakkında yapılan takibat bu 
sureti sukut etmiştir. Müddei
umumilik, müessesenin mes'ul 
müdürü B. Ali Meftun Aksu· 
ner hakkında da gerek yan· 
gına sebebiyet vermek, gerek· 
se küçük ıan'atlar ve iş ka· 

nunlarına aykırı olarak ecnebil 
ve küçük yaştaki çocukları 

depoda çalıştırmak suçların

dan yapılmakta olan takibat, 
bu zatın da vefatı sebebile 
sukut ettiğinden, yangın mü-

nasebetile başkaca hiç kimse 

hakkında takibat yapılama· 
maktadır. 

Müddeiumumilik makamı, 

bugün yangın hakkındaki son 

kararını verecek ve tahkikat 
dosyasını hıfzedecektir. 

Yangında zarara uğrıyan ve 
çocuklarını veya kocalarile 
k~rdeşlerini kaybedenler, uğ
radıkları zararın tazmini için 
ancak hukuk mahkemesine 
müracaat edebileceklerdir. Dü
ne kadar tazminat için şirket 
aleyhine dava açan olma
mıştır. 

racaktır. 

İtalyan siyasi mahafilinin 

İngiliz siyasetinin bu safhasını 

görmedikleri doğru olamaz. 

Maamafih İtalyanlar lngiliz

ltalyan dostluğundan istifade 

için çalışacaklardır. 

Şarki ürdün 
gelen Filistinden 

yolcular için sıkı 
tedbirler alındı 

Berut 11 (Radyo) - Şarki 
Ürdün, Filistinden gelecek 
olan yolcular hakkında şid
detli takyidat koymuştvr. Bu 
münasebetle hudutlarda sıkı 
bir kontrol vazedilmiştir. 

••••• 
Osman- Mal 

Hatun 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 
lunduğunu muhterem üstadı
mız Bay Tevhidin notlarından 
öğrenmiştik. Daha önceleri 
Kırşehir valisi olan Nureddin 
Hocanın bu kitabe sahibi ol
masından sezinerek, Osman 
Beyin rakibi, kendisi olup 
olmadığını istedik. Bundan 
sonra muhterem Eskişehir va
lisi Bay Kadri ile Sivrihisara 
gittik. Bu küçük kasaba Sel
çuk ve Osmanlı devletlerinin 
müşterek hatırlarını taşıyan 
bir yerdir .. 

Bize hayret veren birçok 
halli güç -kitabeler, abideler 
gördük. Çoğu Fıtret devrine 
ait olduğundan, meçhul kim
selere aitti. Tahmini hüküm
lerle döndük. Ankaraya gelir 
gelmez sayın bay Tevhidin 

Maarif Vekaleti mecmuasındaki 
Sivrihisar raporunu bir daha 
okuduk. Bu raporda gördüğü· 
müz dikkat ve vukuf bizi asıl 
o zaman hayretlere düşürdü. 

Bütün maliim ve mevcut mü· 
devveratı hafızasında yığmış 

olan üstad, bütün bizim hay
retle seyrettiğimiz kitabeleri 
mükemme.l surette• tahlil edi
yordu. 

(Finevbeti mikail) kelimele· 
rinden (Nailüssaltana Eminüd
din Mikail) adını bulup çıkar· 
mak değme yeğidin karı de· 
ğildir. 

İtiraf ederiz ki biz, bunu 
senelerce araştırsak, düşünsek 
bulamazdık. Ömrünü saray 
yöresinde geçirmiş ve sonun· 
da Cimri vakasında öldürül· 
müş olan Emineddin Mikai
lin Sivrihisarda eseri olacağı- · 
nı kim hatıra getirir. 

Mahalli, masal ve hürafeler· 
le muhat olan bu taş parça
ları üzerinde bir projektör 
kudretiyle abanan sayın üstad, 
memleketin her köşesi!\· 

de böylece çalışarak bi
zim ebedi minnettarlığımızı 
alacak hesapsız yadigarlar ve 
eserler vermiştir. 

Mele Sivrihisardaki Baltu· 

- Bilakis.. Bunları ona 
söylemenizi çok rica ederimi 

- Fakat neden siz bizzat 
söyliyorsunuz?. 

Bayan Vilin yüzünde garip 
bir heyecan hissedildi?. Sonra: 

- Hayır .. Ben söyliyemem. 
Mümkün değil. Hem benim 
söylemekliğim de icap etmez; 
dedi. 

- Neden dostum?. 
- Bunun sebebini sonra 

öğreneceksiniz. 

- Şu halde, kağıd getir· 
meliyim, çünkü bunları ak· 
lımda tutmak için not almak 
lazımdır. Şimdi aklımda olan
ları bilahare unutmak çok 
mümkündür. 

Bir define 
Hulyası daha 

Buca nahiyesinde yukarı 
mahallede Zihniye sokağında 
Selanikli Yusuf oğlu Mehmed 
Dayının 6 numaralı evinde 
vaktile Rumlar tarafından 800 
veya 1000 altın lira gömüldüğü 
ve bir sene evel ev s(.lhibi ta
rafından bu paralardan bir 
kısmının çıkarıldığı, diğer kıs· 
mının da damadı Hüseyin oğ
lu Osman ile birlikte çıkarıl· 
mak üzere olduğu hakkında 
Buca jandarma komutanlığına 
ihbarda bulunulmuştur. Bu ih· 
bar üzerine Buca jandarma 
komutanlığı, evde hafriyat ya· 
pılmasına mani olacak tcrti· 
batı almış ve Milli Emlak mü· 
dürlüğü, vak'adan haberdar 
edilmiştir. Milli Emlak müdür· 
lüğü tarafından evde gömülü 
olduğu iddia ed\len define 
araştırılacaktır. 

••••• 
Sonbahar 
At yarışları 

12 Eylulde başhyacak olan 
sonbahar atyarışları için ha· 

• 

- Dostluğumuz namına 
yemin ederim ki bunları kar
deşinize söyliyeceğim. 

- Çok teşekkür ederimi 
Bayan Vil bundan sonra. 

bayan Bangreyden kızın hak· 
kında malumat vermesini rica 
etti: 

- Kızım mı? şimdi burada 
değildir. Eğer görmek arzu· 
sunda iseniz kendisini hemerı 
çağırtabilirim. ' 

- Çok rica ederim. Kızı· 
nızı çağırınız çok güzel ve 
sevimli bir kızdır. Kendisini 
çok göreceğim geldi. İyi anı· 
ma.. Kendisine nasıl haber 
vereceksiniz? 

- Ben kendim gidip çağı· 
racağım. Ancak bir dakika 
sürer! Siz burada bekleyiniz, 
komşudadır. 

Bayan Bangrey acele, acele 

acele evden çıktı; bayan Vili 
evde yalnız bıraktı. 

Kızı bitişik komşuda idi. 

Fakat onu orada bulamadı. 
Çünki komşunun kızı ile ps· 
zara çıkmıştı. 

Kızını bulamadığı için ba· 
yan Bangrey meyus bir halde 

evine döndü, bayan Vili ka· 

pıda, kendisini sabırsızlıkla 
bekler bir halde buldu. 

- Ne?. Dedi .. Hemen gi· 
diyor musunuz?. 

- Evet, çünkü işim çok 

aceledir. Hemen gitmek la· 

zımdır. 

Ve çok garip bir yürüyüşle 
bayan Bongreyden ayrıldı · 
Evet, bayan Vil sanki yürüıni· 
yor, fakat uçuyordu. Bir haya· 

Jet gibi sikletsiz görünüyordu· 

Bayan Bongrey arkasındaıı: 

- Tekrar ne zaman bulu' 

şacağız? diye sordu . 

zırlıklara şimdiden başlanmış
tır. Yarışların çok alakalı ola-

cağı tahmin ediliyor. Üç haf
ta sürecek olan bu koşular· 

- Çok çabuk buluşacağı• 

1 
mızı sanıyorum. Beni halat8' 

dem Vatson'un evinde göre' 
ceksin. 

dan birincisi ve ikincisi, yarı
rış ve ıslah encümenindir. 

Üçüncü koşu, İzmir muhase

bei husu~iyenindir. 

Dün toplanan koşu heyeti, 
üçüncü koşuya aid programı 

hazırlamıştır. Zengin bir şe

kilde hazırlanan bu program, 

tetkik ve tasdik cdil111ek üzere 
Ankarada Yarış ve ıslah 
cümenine gönderilecektir. 

en· 

zada Sultan Şahın türbe~inin 

kitabesinin halli, ve bu suretle 
üstad Mükremin Halilin Paris· 
ten istinsah ederek getirdiği 

Selçuknamenin bu baptaki sa· 
tırlarını tashihi, büyük bir 
vukuf ve zekanın eseridir. Muh
terem üstad Bay Tevhide karşı 
her zaman taşımakta olduğu· 
muz şükran duygularımızı bu 
kere aldığımız tarihsel haz· 
larla tazeleyerek, sevimli Ku
rum vasıtasiyle alenen izharda 
başka bir deruni zevk bul· 
maktayız. 

Turıut 

Bayan Vil, selamlamadsrı 
köşeden kayboldu . 

* * * ' B1yan Bongrey'in düşes b8 ~ 
yan Vilin bu ani ziyaretinde ço 

hayret ettiği pek doğrud~~; 
çünkü çok sevgili dostu V• ' 
baştan başa değişmiş idi. ao· 

8' 
nu, aradan geçen uzun ı 
manın husule getirdiğini sıtf1~ 
yordu. Fakat giderken çok 
garip idi? Bunu halletrııe 
mümkün değildi. ) 

( Arlteısı P.: 
Polis merkezlerini tef~~~ 

Vilayet Emniyet Direkt:ıJd 
B. Selaheddin Aslan ı<or Jif 

. evelki gece lzmirin muhte t· 
f. e 

polis merkezlerini te tıŞ 08r 
miştir. Teftiş, sabaha le• 
sürmüştür. 

••• -
Fuar komite~i beıe· 

Fuar komitesi, bugun fuıtr 
diyede toplanacak ~e .. ıakt" 
hazırlıkları hakkında ınu 
rede bulunacaktır. 


